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Forssan Mykkäelokuvayhdistys ry 

www.elavienkuvienteatteri.fi/ www.forssasilentmovie.com 
Tuote: Elokuvateatteri ja elokuvafestivaalit 

Kuvaus:  Suomen vanhin toimiva elokuvateatteri, kansainväliset mykkäelokuvafestivaalit  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): kts. elavienkuvienteatteri.fi 

Hinta sisältää: Elokuvaesitys 

Kesto: kts. elavienkuvienteatteri.fi 

Lisäpalvelut: tilavuokraus ja laitevuokraus 

Avainsanat: elokuva 

Sijainti: Keskuskatu 1, 30100 Forssa 

Hlö min/max: 76 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: kts.elavienkuvienteatteri.fi 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: info@forssasilentmovie.com 
Yrityksen puh. nro: +358 505977760 
Yhteyshenkilö: Koivisto Ville 
Yhteyshenkilön s-posti: ville.koivisto@mainossynergia.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 505977760 
 
 

 



 

Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri 

www.hukteatteri.fi 
 
Tuote: Elämältä kaiken sain - musiikkikomedia Pepe Willbergin hiteillä 

Kuvaus:  Elämältä kaiken sain on inhimillinen tarina rakkaudesta, elämästä ja vanhasta 

 kitarasta, joka sotkee kaiken. Se on romanttinen komedia, jossa elämä yllättää ja 

 rakkaus kipunoi. Lopussa voi vain huokaista: mikään ei mennyt niin kuin piti, mutta 

 kaikki meni silti ihan hyvin! Kesäteatterin katsomo on nouseva ja se on kokonaan 

 katettu! 

Saatavuus: Kausituote: Esitykset Kaupunginpuistossa 25.6.-15.8.2020 -> siirretty kesälle 2021 

Hinta (sis.alv): 34 euroa peruslippu, 30 euroa eläkeläinen, opiskelija ja alle 16 v sekä ryhmät 

Hinta sisältää: kesäteatterilippu 

Kesto: noin 2 tuntia 15 min sis. väliaika 

Avainsanat: kesäteatteri 

Sijainti: Kaupunginpuisto, Tampereentie 100, 13600 Hämeenlinna 

Kielet: suomi 

Lisätietoja: Kesäteatterin katsomo on nouseva ja se on kokonaan katettu. Katsomon 

 ensimmäiselle riville on esteetön kulku. 

Varausehdot: Lipunmyynti Ticketmasterin myyntipisteistä kautta maan tai Ticketmasterin nettisivuilta. 
 Liput Hämeenlinnassa myös Verkatehtaan lipunmyynnistä. Lippuja saa myös ovelta 
 tuntia ennen, mikäli esitys ei ole loppuunmyyty. Huom! Varatut liput tulee lunastaa 
 portilta 30 min. ennen esitystä. 
 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@hukteatteri.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400409914 
Yhteyshenkilö: Jaana Jokisalo 
Yhteyshenkilön s-posti: info@hukteatteri.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400409914 
 
 

 

 

 

 

 



 

Hämeenlinnan museot 

www.hmlmuseo.fi 
Tuote: Museo Skogster / Palanderin talo / Sibeliuksen syntymäkoti 

Kuvaus:  Meillä on kolme kulttuurihistoriallista museokohdetta Hämeenlinnan keskustassa. 

 Museo Skogster on Hämeenlinnan kaupunginmuseon päätoimipiste, näyttelytila, 

 oleskeluaula ja museokauppa. Palanderin talo esittelee hämeenlinnalaisen 

 porvarisperheen elämää sata vuotta sitten. Sibeliuksen syntymäkodin upeasti  

 sisustetuissa huoneissa keskitytään Jean Sibeliuksen poikavuosiin ja 1860–80-luvun 

 Hämeenlinnan tunnelmaan. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 0 - 5 € pääsylippu, lisäksi tuotepaketteja ryhmille 

Komissio: 10 % ammatillisille matkanjärjestäjille 

Hinta sisältää: museokäynti 

Lisäpalvelut: opastuksia, räätälöityjä käyntejä, minikonsertti 

Avainsanat: museo  

Sijainti: Hämeenlinnan keskusta 

Hlö min/max: 1-55 

Kielet: suomi, englanti, ruotsi + erikoisvarauksesta muitakin- 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: kaupunginmuseo@hameenlinna.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 3 621 2979 
Yhteyshenkilö: Antti Krapu 
Yhteyshenkilön s-posti: antti.krapu@hameenlinna.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 405690035 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ida Aalberg -museo 

https://www.janakkala.fi/palvelut/kulttuuri/ida-aalberg-museo/ 
Tuote: Museo-opastus 

Kuvaus:  Ida Aalberg-museo sijaitsee Janakkalassa Leppäkoskella koulun ja radan välissä. 

Museorakennuksena toimiva entinen ratamestarin talo sisältyy sopimukseen 

valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta. Leppäkosken ratamestarin talo 

on täydellinen harvinaisuus rautatierakennusten joukossa. Se on vanhimman radan 

ensimmäisen vaiheen aikana rakennettu ja siellä asui jo v.1862 silloinen ratamestari Antti 

Ahlberg. Hän oli tulevan suuren diivan, näyttelijä Ida Aalbergin isä. Talo oli Ahlbergien 

hallussa 1900-luvun alkuun asti. Rakennuksessa on ollut Ida Aalberg-museo vuodesta 

1976 alkaen. Perusnäyttelyn tarkoituksena on korostaa museorakennuksen ainutkertaista 

historiaa ja rautateiden merkitystä sekä Ida Aalbergin uran että Leppäkosken kylän 

kannalta. Näyttely kunnioittaa Ida Aalbergin elämäntyötä sekä kansainvälistä uraa 

luoneena taiteilijana että Janakkalassa syntyneenä yksityishenkilönä. Museo on avoinna 

heinäkuussa ja tilauksesta. 

Saatavuus: Kausituote; museo on avoinna heinäkuussa ke-su ja tilauksesta. 

Hinta (sis.alv): 6€, alle 18-vuotiaat maksutta 

Hinta sisältää: museoon sisäänpääsyn ja opastuksen 

Kesto: Opastus n. 1h, lippu voimassa koko päivän  

Avainsanat: Ida Aalberg, museo, rautatie, teatteri, Leppäkoski 

Sijainti: Ida Aalberg -museo, Leppäkoskentie 400, Leppäkoski 

Hlö min/max: minimi 1 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen puh. nro: +358 50 470 0889 
Yhteyshenkilö: Anna-Milla Vainio 
Yhteyshenkilön s-posti: anna-milla.vainio@janakkala.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 36801280 
 

 



 

Iittalan Designmuseo ja Iittalan lasitehdas 

https://iittalavillage.fi 
Tuote: Designmuseo Iittala ja Iittalan lasitehdas 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: iittala.museum@iittala.com 
Yrityksen puh. nro: +358 20 439 6230 
Yhteyshenkilö: Jaana Eriksson 
Yhteyshenkilön s-posti: jaana.eriksson@fiskars.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 407356672 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Janakkalan Barokki 

https://janakkalanbarokki.fi/ 
Tuote: Janakkalan barokki 

Kuvaus:  Kolme päivää vanhan musiikin juhlaa 26.-28.6.2020 Helsingin Barokkiorkesterin johdolla. 

Kirkkokonsertteja Pyhän Laurin kirkossa, kansanmusiikki-ilta iltapalan kera 

tunnelmallisessa Keltaisessa talossa Laurinmäellä ja lapsille omaa ohjelmaa.  

Saatavuus: Kertatapahtuma; 26.-28.6.2020 

Hinta (sis.alv): 15-25€ riippuen konsertista 

Hinta sisältää: konserttilipun 

Kesto: n. 1h 45min 

Avainsanat: kirkkokonsertti, barokki, klassinen musiikki, kansanmusiikki, urkukonsertti, Janakkala 

Sijainti: Pyhän Laurin kirkko, Hakoistentie 345 ja Keltainen talo, Hakoistentie 373, Janakkala  

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen puh. nro: +358 504694804 
Yhteyshenkilö: Leena Joutsenniemi 
Yhteyshenkilön s-posti: leena.joutsenniemi@janakkala.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 504694804 
 

 

 

 

 



 

Laurinmäen torpparimuseo 

https://www.janakkala.fi/laurinmaki/ 
Tuote: Museo-opastus 

Kuvaus:  Torpparimuseo tarjoaa tilaisuuden tutustua aitoihin, janakkalalaisiin 1800-luvun lopun 

rakennuksiin ja esineisiin. Täällä näet niin torpan, sepän pajan kuin tuulimyllynkin! Vanhat 

tavat ja asukkaiden tarinat avautuvat oppaamme johdolla ja näyttäytyvät lisätyn 

todellisuuden hahmojen kautta. Museon lisäksi alueella on luontopolusto, jonka varrelle 

jää mielenkiintoisia aarteita rautakaudelta alkaen. Metsän kätköistä löydät mm. 

kuppikiven, uhrilähteen, muistomerkkejä sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisia 

juoksuhautoja. Torpparimuseon tunnelmallinen taukopaikka ja lipunmyyntipiste on 

Keltaisen talon kulttuurikahvila heti museon portilla. Torpparimuseo on avoinna 

kesäaikaan, mutta alueella järjestetään ympäri vuoden useita tapahtumia, konsertteja ja 

näyttelyitä sekä luontoretkiä. Pyhän Laurin keskiaikainen kivikirkko ja Hakoisten 

linnavuori sijaitsevat aivan museon naapurissa ja kannattaakin käydä tutustumassa myös 

näihin kohteisiin samalla. 

Saatavuus: Kausituote; kesä-elokuussa, 7.6.- 9.8.2020 ke-su ja tilauksesta 

Hinta (sis.alv): 6€, alle 18-vuotiaat maksutta 

Hinta sisältää: Pääsyn torpparimuseoon, oppaan palvelut 

Kesto: Opastuskierros n. 1h, lippu on koko päivän voimassa 

Lisäpalvelut: Keltaisen talon kulttuurikahvila, luontopolut, laavu ja makkaranpaistomahdoll isuus 

maksutta 

Avainsanat: museo, torppari, kulttuuriperintö, luontopolut, rautakausi, muinaismuisto, opastus, 

kulttuuriympäristö, paikallisuus 

Sijainti: Laurinmäen torpparimuseo, Hakoistentie 371, Janakkala. 

Hlö min/max: minimi 1 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen puh. nro: +358 36801280 
Yhteyshenkilö: Anna-Milla Vainio 
Yhteyshenkilön s-posti: anna-milla.vainio@janakkala.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 36801280 

 



 

Panssarimuseo 

www.panssarimuseo.fi 
Tuote: Panssarimuseo 

Kuvaus:  Panssarimuseo on vuonna 1961 perustettu sotahistoriallinen erikoismuseo, joka 

 esittelee suomalaisten panssari- ja panssarintorjuntajoukkojen perinteikästä historiaa 

 itsenäisyytemme alusta lähelle nykypäivää. Museossa on esillä noin 60 

 panssarivaunua ja lukuisa määrä panssarintorjunta-aseita ja -välineitä. Täällä voi 

 tutustua paremmin moneen todelliseen harvinaisuuteen. Esillä on muun muassa KV- 1E 

 taistelupanssarivaunu eli ”Klimi” sekä japanilaisissa animaatioissakin seikkaileva BT - 42 

 rynnäkkötykki. Koko perheen elämyspaikkana Panssarimuseo tarjoaa  kävijöilleen 

 sotahistorian lisäksi vuosittain useita erilaisia tapahtumapäiviä toiminnallisine 

 näytöksineen ja vaunuajeluineen. Keskikesän perhepäivässä on monenlaisia erityisesti 

 lapsiperheille suunnattuja aktiviteetteja. Tapahtumatarjontaa täydentävät korsulauluillat 

 ja kuukausittaiset luennot. Museon kahviossa voi nauttia maistuvat tarjottavat ja 

 myymälästä voi hankkia mukavat muistot museokäynnistä. Museo on auki ympäri vuoden. 

 Museoon voi tutustua osoitteessa www.panssarimuseo.fi.  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): Aikuisen pääsylippu museoon 8,50€. 

Hinta sisältää: Pääsy kaikkiin näyttelytiloihin 

Kesto: Käyntikertaa ei ole rajattu ajallisesti 

Lisäpalvelut: Perusopastus 50€ n. 1,5 h. Muut verkkosivuillakset  

Avainsanat: museo,sotahistoria,panssari,panssarintorjunta 

Sijainti: Panssarimuseo, Hattulantie 334 Hattula 

Kielet: suomi, englanti, ruotsi, venäjä (rajoitetusti) 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: toimisto@panssarimuseo.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 40 568 1186 

 



 

Riihimäen Taidemuseo 

www.riihimaentaidemuseo.fi 
 
Tuote: Riihimäen taidemuseo 

Kuvaus:  Riihimäen taidemuseo on viihtyisä kohtaamispaikka keskellä kaupunkia. Taidemuseo 

 tarjoaa paljon nähtävää ja tekemistä: laadukkaiden näyttelyiden lisäksi museossa 

 järjestetään erilaisia työpajoja, konsertteja, luentoja ja muita tapahtumia. Näyttelytilat 

 sopivat myös yritys- ja juhlatilaisuuksille. Taidemuseon arvokkaaseen ja kansallisesti 

 merkittävään kokoelmaan kuuluu lähes 2500 taideteosta ja esinettä. Kokoelmateokset 

 kuuluvat valtaosaltaan Tatjana ja Pentti Wähäjärven lahjoituskokoelmaan, jonka 

 saaminen Riihimäelle mahdollisti taidemuseon perustamisen ja avaamisen yleisölle 

 vuonna 1995. Kokoelman ydin on suomalaisessa kuvataiteessa 1900-luvun 

 alkupuolelta. Keskeisimpiä nimiä ovat Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff, Tyko 

 Sallinen, Jalmari Ruokokoski, Eero Nelimarkka, Marcus Collin, Hugo Backmansson ja 

 Wäinö Aaltonen. Lisäksi kokoelmaan kuuluu mm. venäläisiä ikoneja 1800-luvulta, 

 aasialaista antiikkiesineistöä sekä muita pienempiä teoskokonaisuuksia. Kokoelmiin 

 kuuluu myös pienempiä taidelahjoituksia ja museon omia taidehankintoja. 

 Taidemuseossa lapsilla on käytössään oma työpajahuone. Lisäksi kävijöitä palvelee 

 Museokauppa Helene. Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi taidemuseossa on pysyvästi esillä 

 Helene Schjerfbeckin teoksia, buddhalaisia veistoksia ja kiinalaisia hautaesineitä 

 T’ang- ja Ming-dynastioiden ajalta. Museon tueksi toimii aktiivinen ystäväyhdistys: 

 Riihimäen Taidemuseon Ystävät ry.  

Saatavuus: Ympäri vuoden 
Hinta (sis.alv): 7 / 3,5 / 3 
Hinta sisältää: Sisäänpääsymaksu taidemuseoon  
Avainsanat: taide, taidemuseo, museo  
Sijainti: Temppelikatu 8, 11100 RIIHIMÄKI 
Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: taidemuseo@riihimaki.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 19 758 4124 
Yhteyshenkilö: Jenni-Maaria Pekonen 
Yhteyshenkilön s-posti: jenni-maaria.pekonen@riihimaki.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 40 3304127 
 

 

 

 

 

 



 

Riihimäen Teatteri Oy 

www.riihimaenteatteri.fi 
Tuote: Teatteri 

Kuvaus:  Riihimäen Teatterin ohjelmistosta löydät monipuolisesti erilaisia esityksiä. Teatterissa 

käynnin yhteyteen voit yhdistää myös ruokailun, majoituksen ja kokouspalvelut kätevästi 

saman katon alla Teatterihotelli Riihimäessä. 

Saatavuus: Kausituote; Teatterin syysohjelmisto sijoittuu elo-joulukuulle ja kevätohjelmisto tammi-

toukokuulle. 

Hinta (sis.alv): Hinnat vaihtelevat esityksittäin 

Komissio: neuvoteltavissa 

Hinta sisältää: esityskohtaisia 

Kesto: esityskohtaisia 

Lisäpalvelut: Teatterihotelli Riihimäen ravintola-, kokous- ja majoituspalvelut 

Avainsanat: teatteri, komedia, viihde, draama, stand up, musikaali, draama, huumori, pikkujoulu, 

pikkujoulut, vuosikokous, virkistyspäivä, tykypäivä, tyky-päivä 

Sijainti: Riihimäki (Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki) 

Hlö min/max: Teatterisalissa 211 paikkaa + 20 paikan lisärivi 

Kielet: suomi 

Varausehdot: Ryhmävaraukset vahvistettava 1kk ennen esityspäivää, pienemmät varaukset lunastettava 

10 päivää ennen esityspäivää. Vahvistettuja / lunastettuja lippuja ei osteta takaisin.  

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: info@riihimaenteatteri.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 44 357 0301 
Yhteyshenkilö: Sanni Naukkarinen 
Yhteyshenkilön s-posti: sanni.naukkarinen@riihimaenteatteri.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 50 322 1025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Suomen lasimuseo 

www.suomenlasimuseo.fi 
 

Tuote: Suomen lasimuseo 
 
Kuvaus:  Historiallisen perusnäyttelyn lisäksi lasimuseo esittelee vaihtuvissa näyttelyissä 

kansainvälisiä ja kotimaisia käyttö- ja taidelasin, lasitaiteen ja muotoilun huippuja sekä 
myös harvinaisia historiallisia kokoelmia eri puolilta maailmaa.  

 
Saatavuus: Ympäri vuoden; museo on tammikuun suljettu 
 
Hinta (sis.alv): Pääsymaksu 9 € (aikuinen), opastus alk. 40 €  
 
Kesto: Museo on avoinna ti-su klo 10-18 
 
Lisäpalvelut: vuokrattavia tiloja, esimerkiksi luentosali (70 hlö) 
 
Sijainti: Tehtaankatu 23, Riihimäki 
 
Kielet: suomi, ruotsi, englanti 
 
Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: glass.museum@riihimaki.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 19 758 4108 
Yhteyshenkilö: Hanna Mamia-Walther 
Yhteyshenkilön s-posti: hanna.mamia-walther@riihimaki.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 40 330 4100 
 

 
 
 



 

Suomen Metsästysmuseo 

www.metsastysmuseo.fi 
Tuote: Suomen Metsästysmuseo 

Kuvaus:  Eräelämys sisätiloissa - 10 000 vuotta suomalaista metsästystä. Metsästysmuseo 

 esittelee metsästyksen kulttuurihistoriaa elinkeinosta harrastukseksi, jääkaudelta 

 nykypäivään. Vastikään uusittu moderni ja moniaistillinen perusnäyttely sekä lukuisia 

 luontoaiheisia vaihtuvia näyttelyitä vuosittain. Tapahtumia koko perheelle ympäri 

 vuoden. Opastuskierrokset ja rooliopastukset varauksesta. Katso ajankohtaiset 

 näyttelyt ja tapahtumat sekä lisää mm. asiantuntijapalveluista ja kokous- sekä 

 tilavuokrauksesta www.metsastysmuseo.fi. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 7 € / 4 € / 3 € 

Hinta sisältää: Pääsymaksu 

Kesto: Omaehtoinen museokierros 0,5 h - 2h, opastukset n. 1 h 

Lisäpalvelut: Opastukset 30 - 80 € 

Avainsanat: Metsästys, luonto, erä, museo, näyttely, kulttuuri, historia, tapahtuma, perheet 

Sijainti: Tehtaankatu 23 A, 11910 Riihimäki 

Hlö min/max: 1-50 

Kielet: suomi, englanti, ruotsi, saksa 

Lisätietoja: Asiakaspalvelu suomi/englanti, opastukset suomi/ruotsi/englanti/saksa 

Varausehdot: Ryhmävaraukset ja opastukset miel. kaksi viikkoa etukäteen 

 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: info@metsastysmuseo.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 19 722 294 
Yhteyshenkilö: Perttu Matero 
Yhteyshenkilön s-posti: perttu.matero@metsastysmuseo.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 50 435 7139 
 

 
 

 

 



 

Taidemaalari Antti Into Virtanen 

www.antti-intovirtanen.net 
Tuote: Tauluja 

Kuvaus:  Öljyvärimaalauksia Suomalaisista maisemista 

Saatavuus: Ympäri vuoden; Myös omista aiheista 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: antti-into@luukku.com 
Yrityksen puh. nro: +358 400811577 
Yhteyshenkilö: Antti Into Virtanen 
Yhteyshenkilön s-posti: into.antti@gmail.comi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400811577 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taidemakasiini ITU 

taideitu.net 
Tuote: Taidemakasiiti Itu 

Kuvaus:  Taiteilijoiden galleria. Tuoretta taidetta vanhassa makasiinissa.  

Saatavuus: Kausituote; heinäkuu 

Hinta (sis.alv): Pääsymaksu aikuisilta 2€, alle 18v ilmaiseksi näyttelyyn  

Hinta sisältää: Pääsyn näyttelyyn, esittelyn sovittaessa. 

Kesto: 1 h 

Lisäpalvelut: Urpolan Kartanon palvelut, Urpolan Gallerian näyttely 

Avainsanat: Taide 

Sijainti: Perkiöntie 13, 31640 Humppila 

Hlö min/max: 1-60 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, japani(tilauksesta) 

Lisätietoja: Vanha Urpolan kartanon viljamakasiini muutettu vuonna 2005 taidenäyttelytilaksi 

Taideyhdistys Idun toimesta. Näyttelyt ovat ryhmänäyttelyjä, mukana yleensä n. 15 

taiteilijaa. 

Varausehdot: Ryhmät ennen saapumista. Pääsymaksun maksutapa voidaan sopia, jos ei käteinen. 
  Varaus ennakkoon tai samana päivänä, maksu paikan päällä 
 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: elinakyla@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 505868187 
Yhteyshenkilö: Elina Kylämarkula 
Yhteyshenkilön s-posti: elinakyla@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 505868187 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Havi Oy (Havi Outlet) 

www.havi.fi 
Tuote: Havi Outlet Riihimäki 

Kuvaus:  Kynttilätehtaamme yhteydessä sijaitsevassa Havi Outletissa pääset ensimmäisenä 

 käsiksi sesongin kynttiläuutuuksiin ja löydät myymälöidemme suurimman 

 tuotevalikoiman. Tehtaallamme valmistuvat kotimaiset Havi-kynttilät, jotka on  

 valmistettu perinteitä kunnioittaen jo vuosikymmenien ajan. Havi-tuotteiden lisäksi 

 myymälämme valikoimaan kuuluu upeita HAVI’S sekä Muumi-tuotteita, jotka tuovat 

 täydennystä kotisi sisustukseen ympäri vuoden. Tarjoamme myös tuotteita muilta 

 suomalaisilta huippubrändeiltä, mukaanlukien Finlayson ja Familon.  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): Suuri valikoima tuotteita.  

Avainsanat: outlet, kodinsisustus, kynttilät, kotimaiset tuotteet, kynttilätehdas, tehtaanmyymälä  

Sijainti: Kynttilätie 6 RIIHIMÄKI, ajo-ohjeet: www.havi.fi/myymalat 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: havi@havi.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 10 843 4000 
Yhteyshenkilö: Juulia Markkanen 
Yhteyshenkilön s-posti: juulia.markkanen@suomenkerta.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 504998824 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilosen Puutyö Ky / Tehtaanmyymälä & Lahjatavaratalo 

www.ilonen.fi 
Tuote: Tehtaanmyymälä 

Kuvaus:  Puuntuoksuinen ostoskohde ryhmille ja yksityishenkilöille. Oman tehtaan tuotannon 

lisäksi myytävänä on kotimaisia tekstiilituotteita, saunatuotteita, kynttilöitä, 

suolatuotteita, postikortteja, postimerkkejä ym. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): Maksuton ostoskohde, tehdaskierrokset maksullisia sopimuksen mukaan  

Lisäpalvelut: Matkamuistot, laserleikkuut, suurkuvatulosteet 

Avainsanat: Ostoskohde, tehtaanmyymälä 

Sijainti: Hauhontie 206, Hauho 

Hlö min/max: maksimi 150 henkilöä kerrallaan 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: asiakaspalvelu@ilonen.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 3 630 300 
Yhteyshenkilö: Liisa Ilonen-Teivonen 
Yhteyshenkilön s-posti: asiakaspalvelu@ilonen.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 50 329 1141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Papurino Oy 

www.papurino.com 
Tuote: sisustusliike 

Kuvaus:  Suunnittelemme ja valmistamme sisustustuotteita luonnonmateriaaleista. Meiltä löydät 

 suositut puiset sisustuskartat, sekä koristeet eri sesonkeihin. Kaikki tuotteemme 

 valmistetaan Suomessa. Tervetuloa tutustumaan! 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@papurino.com 
Yrityksen puh. nro: +358 405622055 
Yhteyshenkilö: Olli Tuomela 
Yhteyshenkilön s-posti: info@papurino.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 503978084 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Patinaputiikki tmi Jaana Veini 

www.patinaputiikki.fi 
Tuote: Vanhan tavaran ja lahjatavaroiden putiikki 

Kuvaus:  Tunnelmallinen vanhan tavaran putiikki 60-luvun kaupparakennuksessa Idyllisessä 

Portaan kylässä, Hämeen Härkätien varressa. Myynnissä antiikkia, vanhaa tavaraa, 

käsitöitä ja hyvällä maulla valittuja lahjatavaroita. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti:  
Yrityksen puh. nro: +358 500 517412 
Yhteyshenkilö: Jaana Veini 
Yhteyshenkilön s-posti: jaana@patinaputiikki.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 500517412 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pikku Annen Savi 

www.pikkuannensavi.fi 
Tuote: Höyryveturi näköispatsas 

Kuvaus:  Höyryveturin näköispatsas pienellä radalla on kunnianosoitus vanhalle höyryveturille.  

Saatavuus: Ympäri vuoden; saatavilla tilauksesta 

Hinta (sis.alv): 250€ 

Kesto: Tuote saatavilla vain tilauksesta, toimitusaika 2kk 

Avainsanat: Höyryveturi pienoismalli 

Sijainti: Humppilantie 2 32140 Ypäjä as 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: anne.kolinkanta@pp3.inet.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 405200569 
Yhteyshenkilö: Anne Kolinkanta 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Urpolan Kutomon Galleria 

https://www.instagram.com/elinakylamarkula/?hl=fi 
Tuote: Taide-ja käsityögalleria 

Kuvaus:  Vanhassa navetanvintissä on värikäs maailma. Räsymattoja, taidetta. Matot ovat 

löytäneet tiensä maailman sisustajille, - laadukkaita siis. Taide taas, - siitä jokainen voi 

muodostaa oman mielipiteensä. Maalausta ja kierrätystä. Tämä kaikki isojen 

huonekasvien suojeluksessa. Auki melkein aina. Parhaiten sopimuksesta.  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): vapaa sisäänpääsy 

Lisäpalvelut: Pihapiirissä Urpolan Kartanon ja Taidemakasiini Idun palvelut 

Avainsanat: Taiden, käsityö, galleria 

Sijainti: Perkiöntie 13, 31640 Humppila 

Hlö min/max: 1-120 h 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, japani(tilauksesta) 

Lisätietoja: Urpolan Galleria sijaitsee 130m 2-tiestä pohjoiseen. Arkkitehtoonisesti kiinnostava miljöö. 

Kartanon vanha karjarivi, rakennettu paikanpäällä tehdyistä harmaatiilistä.  

 

Varausehdot: vähän ennen saapumista. Japaninkielen tulkkausta vaativat ryhmät viikkoa ennen. 
 Varaus ennakkoon tai samana päivänä, maksu paikan päällä 
 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: elinakyla@gmail.com 
 Yrityksen puh. nro: +358 505868187 
Yhteyshenkilö: Elina Kylämarkula 
Yhteyshenkilön s-posti: elinakyla@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 505868187 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kanta-Hämeen Oppaat ry 

www.kantahameenoppaat.fi 
Tuote: Opastuspalvelut 

Kuvaus:  Opastukset suomen-, ruotsin-, englannin-, saksan-, ranskan-, venäjän- ja japaninkielillä 

Kanta-Hämeen alueella 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 1 tunti 90 €, 1½ tuntia 105 €, 2 tuntia 120 €, 30 min = +15 €, pyhätyökorvaus  

puolitoistakertainen 

Hinta sisältää: bussi- tai kävelyopastuksen ryhmän omalla bussilla 

Kesto: ryhmän valinnan mukaan 

Lisäpalvelut: kielilisä 10€/15€ tunti 

Avainsanat: opastus 

Sijainti: Kanta-Häme 

Hlö min/max: yksi henkilö - bussin henkilömäärä 

Kielet: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, japani 

Varausehdot: opastuksen peruutus väh. kuin viikkoa ennen = ens. tunnin palkkio 

  Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

YHTEYSTIEDOT 

Yhteyshenkilö: Kaija Jokinen 
Yhteyshenkilön s-posti: kaija.a.jokinen@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 50 3441908 
 

 

 

 

 


